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మ ూ డ  మ ట ు ు  
తలలవరు  జమున,  తూరుప  ఆకశం  అపపడపపడ,  అకకడకకడ  ఎరరబరుతునన 

వళ,  పడమట  దకకన   మరుసుతనన  చందమమక  వసన  నచచన  ఒకట  కనబడంద,  ఒక 
పలలవడక. 

వడ, వళు చలల, పట పడడరు- "ఎవరు ముందు పైకకకల?" అన. 

"ఇదదరం కలస ఎకకదం" అనుకనసరక రజ కదరంద. 

మదట  మటుు  ఎకకసరక  చల  సంతషం  వసంద  వళుదదరక.  ఏమంట,  పటుగ- 

రజ  అంత-  ఉండ  పలలలు,  ఇపపడ  సురష  అంత  పదదగ  అయయరు!  కండలల  ఏపగ 
పరగన  మకకలు  కడ  ఇపపడ  వళు  కళుకంట  తకకవ  ఎతుతల  ఉననయ!   అటల 
మటుకక చూసూతంట  "మం చల గపపవళుం!" అనపంచంద వళుక.   ఆ సంతషంల 
అటూ ఇటూ చూసూత  మురసపయరు. 

వళుు  రండ  మటుు  ఎకకసరక  ఇంకంచం  తలలవరంద-  పదుద  పడపల 
చందమమ తలవలపవటం మదలుపటుడ.  మదట మటుు కంట రండమటుు చల 
బగుంద.  "మం  చూడండ-  ఎంత  ఎతుతల  ఉననమ!"  అరచడ  పలలవడ.  "అపపడ 
రండ  మటుు ఎకకశం!" ఉతసహపడంద చలల.  వళల అమమ-ననన, అకకలు, అననలు వచచ 
చూశరు- చుటూు  చరరు.  "బల ఎకకరు, ఇంక మటుు ఎకకండ, ఇంక పైక!" అననరు 
పరతసహసూత.  
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అకకడ  నలబడ  చూసుతంట   భల  ఉంద.   పలలలదదర  కళూు   కరంద  నలబడడ  వళు 
భుజలంత ఎతుతల ఉననై.   వళు తలలైత పదదలన మంచపయన!ై  "చూశవమమ,  మం 
ఎంత  పదద నచచన వశమ, ఆకశనక!?" అననడ పలలవడ.  "తపప ననన! ఇద మరు 
వసన నచచన కదు.  చందమమ తనంతట తను, 'రండ, రండ- చరుకండ' అన ఏనడ 
వసపటున  నచచన  అద.  మకంట  ముందు  చలమంద  వంకటరవలూ,  మంగదవలూ, 

శవరములూ,  బప-రమణలూ,  జజమమయయలూ,  నమనులూ   ఎకకశరు  దనన. 
ఇపపడ  మవంతు.   ఇటల  చబుతునననన  చననబుచుచకకండ-  మరు  పైక  చూశరంట 
దూరంగ  ఎకకడ  వళుల  కందర  పదలు  కనబడతై,  నజంగన.   వలైత  వళు  వళలన 
పటుుకన  నమసకరలు  పటుుకండ.    పరయణంల  వళుక   ఏమం  కనబడడయ 
తలుసుకండ" చపపంద అమమ. 

పలలలదదరూ పైక చూసత నజంగన చల పదలు కనబడడయ.  "వళుంత ఇంతసప 
ఎందుక  కనబడలదు?"  ఆశచరయపయడ  పలలవడ.    "నక,  కనబడనద!   ననైత 
వళుందరన ముంద చూసశను" గరవంగ చపపంద చలల.  

మలలగ  ఇదదరూ  మూడ  మటుు  ఎకకరు.   ఎకకంద  మూడ  మటల,  ఇంక  నచచన 
చల చల ఎతుతగ,  అనంత ఆకశంలక  పతుననద.  "నజమ! ఈ దరంత వరవళుు 
చల మంద తయరు చస పటురు.  ఇంత మంచ నచచనను మనంతట మనం వయగలగ 
వళుం కదు" అననడ పలలవడ, పైక చూసూత. 

"ఇటు  చూడ,  ఎంతమంద  పలలలు  వచచర!"  అననద  చలల,  చుటూు   చూసూత. 
నజంగన  నచచన  చుటూు  ఒక  ఐదరు  వందలమంద  పలలలూ,  వళల   అమమ  నననలూ, 
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టచరూల   గుమగూడ  ఉననరు.   అందరూ  ఉతసహంగ  చతులు  ఊపరు.  "ఇంక  పైక 
పండ, పైకకకండ.  ఏమైన సయం కవలంట అడగండ" అన అరచరు. 

"పైన  ఎవరవర  కనబడతుననరు  గన,  నచచనక  మదటల  ఎవరూ  ఉననటుల  లరు. 

మరూ  వచచయయండ,  మూడ  మటలగ!?  తవరతవరగ  వచచ  చరుకవచుచ-  ఆపైన 
అందరంకలస ఎకకదం!" అన కరందక చతులు చపరు పలలలదదరూ. 

చలమంద  పలలలు  "మం  వసుతననం,  ఆగండ!  మమసుతననం!"  అన  అరుసూత 
గందరగళంగ నచచననకకటం మదలుపటురు.  

వళుందర   బరువనూమసుతనన  నచచన  సంతషంగ  ఊగంద.   ముంద 
పైకకకసనవళుు ఓసర కరందక చూస నవవరు మురపంగ. 

కతతపలల పతరక ఇపపడ నలుగ సంవతసరంలక అడగు పడతంద.  మూడళుుగ 
దనన  ఆదరంచ,  పరతసహంచ,  వంటనడసుతననవళలక,  దర  చూపసుతనన  పదదలక 
అందరక కృతజఞతభవందనలు. 

-కతతపలల బృందం. 
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న త  చ ం ద ర క   18 వ  భ గ ం  

మూలం:  క.శ. పరవసుత చననయ సూర సరళకరణ:  ఘడయరం వంకట నరయణ శరమ. 
కరటకడ పంగళకడక 'నలల-పను' కథ చపప, ఎదుదను శకంచటమ మంచదననద.  అయన  సంహం అందుక  
ఒపపకక, కమపణ కరుకనందుక ఎదుదక ఒక అవకశం ఇవవలసంద అన నరణయంచంద.  ఆ మటను  ఎదుద  
దగగరక మసుకళుంద, దమనకం- ఇక చదవండ, నతచందరక -18 వ భగం... 

అపపడ దమనకడ  సంజవకనత 
"ఏమ  తలయన  వడ  లగ 
మటలడతుననవ.   కటకపటకలు 
'రజదరహలు'  అన తలస వళుత సనహం 
చసుతననవ!?  రజగరక కదు; ఎవవరకైన 

ఇద  'తపప'  అన  అనపంచకండ 
ఉంటుంద?  నువవ  చసుతనన  ఈ  పన 
తలుసుకన,  రజగరు  ఎకకడలన 
కపంత  మండ  పడతుననరు.   గతంల 
నువవ  న  మటకదద  రజగర  పంచన 

5



క త త ప ల ల- ఏ ప ర య ల2011

చరవ:   కబటు  ఉనన  మట  చబుతను, 

వను.   'సంజవకడ  పకన  చరన  వళుు 
ఎవరు  ఎదురుపడడ  వళును  ఆ  కణంలన 
యమపరక  పంపసతను'  అన  సంహరజ 
పరమ  గంభరంగ  పరతజఞ  చశడ. 

'ఇపపటకపపడ సంజవకడన వంటబటుుక 
ర!'  అన  ననున  పంపడ.  ఆపైన  న  ఇషుం 
వచచనటుల చయయ-”  

"ఇంతట చడ ఊరక పటుదు-  దగగర 
చరనవళు  ఎవర  నపైన  చడలు  చపప 
ఉంటరు.   ఇంక  ఇలంటవ  ఏమమ 
పటునుననయ  తలయదు.   ఇవళల 

నకైంద,  రప  మక  కవచుచ! 

జరగనదనక  వచరపడ  ఫలతం 
ఏముననద?  ఏనడైత  రజగరన 
సవంచందుక  బనస  మదర 
ఒపపకననమ,  ఆనడ  మనం  అందరం 
మృతుయవ  నటల  పడడం.  అందువలల  దనన 
తలచుకన  ఏడవకడదు.  అద 
'సముదరనన  దటశక  వంతన  కటుటం' 

అవతుంద  తపప,  తలవైన  పన  కదు"  అన 
నటూురచ,  దు:ఖనన,  బధన 
అభనయసూత,  తలవంచుకన కరందవైపక 
చూసూత, ఊరుకననద. 

వజరయుధం  కండను  ఛదంచనటుల, 
దమనకడ   ఆ  మటలు  సంజవకడ 
ధైరయనన  బరదదలు  చశయ.  భయం 
కరముమకనగ,  అద  కంత    సప  నశచషుమై 
ఉండపయంద.   చవరక  అద  మనసును 
గటు  చసుకన,  దమనకడన  చూసూత  "పరత 
కణమూ రజగర మలున కరను తపపసత, 
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కడను కలనైన తలపలద?  శతృవలకైన 
కడ  తలపటులన  న  మనసుస 
కరుకంటుంద?  కరణం  ఏమ 
లకండన  పరభువక  ఇలంట  పంతప 
కపం తపపంచ, మంచవళలను చరపందుక 
ఒడకటున  ఆ  పణయతుమలు  ఎవరగన, 

వళుల    బరహమకలపం ముగసంతవరక నలచ 
ఉంటరు  కబలు!   పములక  వషం 
సహజం-  అద వధంగ  దురమరుగలక చడ 
బుదధ సహజం.  అసలు వళును ఏమనల, 

రజగర  అవవకమ  అనన  అనరథలక 
మూలం.   'ఎదుద  ఈనంద'  అనగన 
'కటుంల  కటుయ'  అనవడ  రజైత 
ఏముంద?  ఇక  సవకలు  భయం  వదల 
పడతరు; తమ ఇషుం వచచనటుల పరభువను 
అకరయలక  పరరపంచ,  కరత      పరతషఠలు 
నశనం చసతరు; చవరక మంచతనం అనద 
మగలకండ చసతరు.  

ఇంతకలమూ  రజగర  అనుగరహం 
సంపదంచందుక  నను  పడన  పటలనన 
వృధ  అయయయ.  వవకం  లన 
యజమనన  సవంచటం  కవలం  వృధ 
మతరమ  కదు-  పరణంతకం  కడ 
అవతుంద. 

న  మనసుసలగన,  మటలగన, 

చతలలగన,  ఏ  నడ  ఏ  చనన  తపప  చస 
ఎరుగను.   అనుకణం  పరభువ  కమనన 
కరుకననను.   అలంట  నను  ఇపపడ 
'మృతుయవ  నరు'  అన  గుహలక 
దూరవలస వసుతననద గద!  
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చూడ, 'ఇతరులక  నను  ఏ  కంచం 
చడ  చయలదు;  కనుక  నక  వరవరు 
కడ  తలపడతరు?'  అనుకకడదు. 

కరకతట  దవషంతట  కళుపయనవర 
మనసుసలు మంచవర మద కడ వషనన 
కరకకతయ.  ఇదవరక  కక,  పల,  నకక 
కలస,  తమ  పరభువనై  సంహనన  పరరపంచ, 

పరమ  సధువైన  ఒంటనుకడ 
కపటపయంత చంపంచలద?” అననద. 

"ఏమకధ,  వవరంగ  చపప"  అన 
దమనకం  అడగత  సంజవకం  ఆ  కథను 
చపపసగంద- 

స ం హ ం-ఒ ం ట  క థ  
మలయ పరవతల దగగర, 'దరపసరం' 

అన సంహం ఒకట ఉండద.  ఒక కక,  ఒక 
పల, ఒక నకక దనక మంతురలు.  ఒకసర 
ఆ  మంతురలు  మూడ  అడవల 
తరుగుతూండగ  వటక  ఒక  ఒంట 
కనబడడద.   అవ  దన  దగగరక  పయ 

"నువవవవరు?  ఎకకడనుండ  వచచవ?  న 
పరమట?" అన అడగయ.  

అపపడ  ఆ  ఒంట  వటక  తన  కథను 
చపపకననద-  "వరతకడకడ  నమద 
ఎపపడ  ఎకకడలన  బరువనూ   ఎకకంచ 
మయసుతండవడ.   ఇటల  చల  కలం 
పటు  అతనక  ఊడగం  చశను  గన,  ఆ 
బధను  ఇక  భరంచలకపయను.   ఒక 
రజన  అతనన  ఏమరచ,  ఇదగ-  ఇటల  ఈ 
అడవలక  వచచ,  దకకననను.  ఈ  పల 
రజను  చూసత  లక  భకరుడగ 
కనబడతుననడ.   ఇక   మరమ,  గపప 
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వజఞనులుగ తసుతననరు.  ఎలగ ఒకలగ 
మ  అనుగరహం  పందనంట,  న  భయం 
పగటుుకన   బరతుకకంటను.   మరు 
తపప  నక  వర  గత  లదు.   'శరణు 
జచచనవళును  కపడటం  అనన 
ధరమలలక  గపపద'  అన   ధరమశసం 
తలసనవళుు  చబుతుంటరు.   ననున 
కపడండ" అననద అద. 

అపపడ  ఆ  నకక  దనత  "ఈ 
అరణయంల  ఒక  గపప  మృగరజ  ఉననడ. 

శతురవల  శరయం  అన  దపనన  తుపకకన 
ఆరప  సుడగల  లంట  మహబలుడ, 

అయన.  మము  ఆ  సంహరజ  సవకలం 
మతరమ.   నువవ  ఆయనన  తపపక 
దరశంచల.   నక  మవలల  అయయ   మలు 
మము   చసతము.   అంత  మల 
జరుగుతుందల;  భయపడక-  మవంట 
ర!"  అన  దనన  వంటపటుుకన  సంహం 
దగగరక  తసుకళుయ.   ఆ  ఒంటక  వట 

మటలు  వన  ధరైయం  వచచంద.  మనసుసల 
పంగపతూ వట వంట నడచ పయంద. 

అపపడ కక, నకక, పల సంహరజ 
దగగరక వళు, దన ముందు నలబడ,  ఒంట 
కథను  తము  వననద  వననటులగ  చపపయ. 

అటుపైన  ఒంటను   ముందుక  నటు 
సంహరజక మరకకమననయ.  ఆ ఒంట 
వనయంగ  సంహ  రజక  నమసకరంచ 
ఒక  పరకకగ  నలబడంద.   సంహం  దనన 
దయత  చూస,  దనక  అభయం  ఇచచ, 

కంచంసప ఆ సంగత ఈ సంగత మటలడ- 

"నక మంతర పదవన ఇసుతననం.  మ పత 
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మంతురలత  కలస  నువవ   కడ  రచ-

కరయలను  నరపతూ  సుఖంగ  ఉండ" 

అననద.   "మహ  పరసదం"   అన  ఊపర 
పలుచకనన  ఒంట  ఆనటనుండ 
అణకవత   సంహరజ  చపపన  పనులనన 
చసూత ఉననద. 

ఇటల  చలకలం  గడచంద. 

ఒకరజన  సంహం  తన  మంతురలను  పలచ 
"మంతురలర!  న  శరరం  ఇపపడ  వయధ 
పడతమైంద.   న  ఒంటల  ఇదవరకటంత 
సతుతవ  ఉండటం లదు-  ఇపపడ  అడవల 
తరగలను.  న ఆరగయం  బగై,  శరరంలక 
కంత  శకత  వచచ  చరంతవరక  నక  మర 
ఆహరం సంపదంచ తచచ ఇవవల" అననద. 

అద  వన  మంతురలనన  "పరభూ!  మం 
చననవళుం.   బలహనులం.   మక  ఒకక 
పటక  సరపయంత  ఆహరనన  కడ 
తచచ  ఇచచంత   సమరథత   లదు,  మక! 

ఏద, మ పదల చంతన పడ ఉండ, మరు 

తనగ  మగలన  దనన  తంటూ 
బరతుకతుననవళుం.   మ  శకత  ఎంత 
పరమతమైనద  దవరవరక  తలనద  కదు" 

అననయ.  

అపపడ  సంహం  వటన  చూస 
"దరకనంతన  కనవవండ-  కంచంతట 
సరుదకంటను!  అదకక  ఇపపడ   ననం 
చసద?   గతంల  చసన  పనుల  వలల  నక 
ఇపపడ    ఈ  వయధ  ఒకట,  దపరంచంద. 

నడచందుక ఏ కంచం శకత ఉనన మమమలన 
కషుపటువడన  కదు.  అందువలల, 
భయపడకండ-  అడవలక  వళు,  ఏలంట 
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మంసం  అయన  పరవలదు-  ఎంత 
దరకత  అంత-  తసుకన  రండ.  పండ!" 

అన ఆజఞపంచంద. 

ఆ  నలుగు  జంతువలూ   సంహనక 
ఎదురు  చపపంత   ధైరయం  లక,  అడవలక 
పయ,  అనన  వైపల  వతకటం  మదలు- 

పటుయ.  అయన  వటక  సరైన  ఆహరం 
ఏద దరకన లదు.  మధయహనం అవతుండ 
సరక  వట  బధ  మరంత  ఎకకవైంద. 

నలుగూ  వటకవ,  వరు  వరు  దకకలల 
పయ,   మంసం  కసం  వతకయ. 

అటల  వతుకతూ  వతుకతూ  చవరక  కక, 

పల,  నకక  మతరం  ఒక  చట   కలుసు-

కననయ.  చూడగ  ఆ మూడంటల దన 
దగగర ఒకక మంసప ముకక కడ లదు! 

అపపడ  కక  మగలన  రండంటత 
అననద-  "మరు  ఏ  కంచం  మంసనన 
కడ  సకరంచనటుల  అనపంచటం  లదు. 

మ అంతట వళల చత కన పన,  అలపజవన- 

పకన-  నక  ఎటల   సధయం?  మధయహనం 
అయయంద-   ఇంక  తరగత  దనవలల 
పనకమలన  ఆయసమ  తపప, 
పరయజనం  ఏమతరం  ఉండటటుల  లదు. 

మృగరజ మన రక కసం ఎదురు చూసూత 
ఉంటడ.  ఆయన  దగగరక  ఉతత  చతులత 
వళుటం కదరదు-  

ఇంతకలమూ  మనం  ఆయన  తచచ 
ఇచచన మంసనన పటునండ తన,  కలు 
బయట  పటుకండ  నశచంతగ  బరతకం. 

ఆయనక  ఇపపడక  కషుం  వసత,   ఒకక 
పటక సరపడంత భజనం అయన తచచ 
ఇవవలన  మనలంట  సవకలు  ఎందుక?" 

ఇపపడ  న  మనసుసక  ఒక   మరగం 
కనబడతుననద-  దనన  వన,  మక  తచన 
వధంగ చయండ-" అననద వటత. 

ఆపైన  అద  నలువైపల  కలయజస, 

మగలన  వటక  దగగరగ  జరగ,    గంతు 
తగగంచ,  మలలగ  "మనం  ఈ  ఒంటను 
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సరపటు- ఇవళుక ఎలగ ఒకలగ రజగర 
పనన  నరవరచమంట,  రపట  సంగత  రప 
చూసుకవచుచ.   రజగరు  తన 
వదలపటున  మంసనన  మనం  మరకనన 
రజలపటు కడపర తనచుచ కడను- 

ఆలచంచండ" అననద. 

"మన  రజగరు  ఆ  ఒంటక  మంతర 
పదవన  ఇచచ  చల  గరవసూత  వసుతననడ. 

అందువలల  అంత  తవరగ  దనన  చంప 
తనడ.   మనకై  మనం  అటలంట  పన 
ఏమైన  చశమంట  ఆయన  మనసుక 
నపప  కలుగుతుంద-  మనమ  ఆయనక 
దూరం  అయపతం.   అందువలల  నువవ 
చపపన  మరగం  మనక  సరపదు"  అననద 
నకక. 

 "ఆకలగననవడక  తను చస పనులల 
మంచ-చడలవ  పటువ.   సంతవళలన 
చంపందుకైన  పలపడతడ  గన,  'ఇద 
తపప పన కద' అనుకడ.  ఆకల బధ వలల 

కకపత-  పము  తన  గురడలను,  ఆడపల 
తన  పలలలను-  ఎందుక  తంటయ?" 

అననద కక మళు ఆందుకన. 

అద  వన  పల  ఇటల  అననద-  "మన 
రజగరు   ఆకలక  తటుుకలక  ఒంటను 
చంపత  చంపనవవండ-  దంత  మనక 
సంబంధం  లదు.   మనం  ఆయన  దగగరక 
వళు,  భయపడకండ,  మనం  పడన 
కషులనన  వవరదదం.  'అటుపైన   ఏం 
చయల'  అనద  మనమూ,  ఆయన- 

కలస ఆలచదదం" అననద.  

"సర"  అననయ  మగలన  రండ. 

అపపడ,   ఒంట  ఇంక  తరగ  రకన  ఈ 
మూడ  వళు,   సంహం  ముందు 
నలబడడయ. 

"పరభూ!  ఏం  చయయల?   తరగరన 
చటలననట  తరగం;   పడరన  పటలనన 
పడడం.  ఇంత  శరమ  పడ  ఏం  పరయజనం? 

ఎంత  కరుణత-  మ రకణను,  పషణను 
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సంత పనుల మదర బధయతత నరవరతంచ 
మ పరభువలవరక-  మ వలల ఆవగంజంత 
ఉపయగమూ  కలగలదు!  అయన  మ 
వననపం   ఒకట-  కదనకండ  వనండ. 

పరభువలవరు  ఆకల  బధ  వలల  చల 

డససపయ ఉననరు.  మల ఒకడన తన, 

మ  ఆకలన  తరుచకండ!  మ  య 
పరరథనను మననంచండ!" అననయ. 

(మగతద మళు వచచసర...) 

13

ఎ ం తచచ న స ర!

నందన : బరమడ కండ  తసుకన  దవటర?
మరుత : అపప !

సకరణ: B. దవయ
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ద ు ర శ  
సకరణ: డ.చందరమహన, మకకన వరపలల, రమగర. 

సజనయం: "చననర నసతం" 

అనగ అనగ  చందరపరం  అన గరమం 
ఉండద.  ఆ  గరమం   పరకకన   ఒక  అడవల 
పదద  పదద  కమమలు,  ఊడలత   వశలంగ 
వసతరంచన  ఓ  మరరచటుు  ఉండద.  ఆ  చటుు 
కరంద   పదద  పటుల  ఓ  నగుపము 
నవససుతండద. 

ఒక  రజ  సూరయయ  అన  కటులు 

కటుుకన   జవంచ   కలవడ   గడడలత 
వచచ ఆ మరరచటుును కటునరంభంచడ. 

ఇంతల  పటుల  నుండ  ఒక   నగుపము 
బయటక  వచచ-   "ఓసూరయయ!  ఈ 
చటుును  కటుక.  ఇద  మ  ఇంట  చటుు, 
దనన  ఆశరయంచుకన   నను,  అనక  రకల 
పకలు   చల   సంవతసరలుగ    సుఖంగ 
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జవసుతననం.  దనక  పరతఫలంగ  నను   నక 
మణన  ఇసతను.  తసుకన  వళు  హయగ 
జవంచు" అననద. 

సూరయయ   చల   సంతష   పడడడ. 

చటుును  కటుడం  మన,  ఆ  మణన 
తసుకన  వచచడ.    మణన   అమమసరక 
సూరయయక   ఎకకడలన   వసతులూ 
సవకరయ.  అతనపపడ  గపప 
ధనవంతుడ.   అయతనమ?  కరచన 
తంట    కండలైన   కరగపతయ. 

సూరయయ   చతల   డబబంత   కననళలక 
ఖరచయపయంద.  మళు   కటులు 
కటుుకంటూ  అద  చటుు దగగరక  వళుడ. 

పము  మళు  బయటక  వచచ, 

సూరయయను   పలకరంచంద-   "ఏం 
సూరయయ!  మళు   వచచవ!? 

ఎందుక?!  నువవకకడక   రవదదన  అపపడ 
నక మణనచచనుగ?" అననద .  

"నువవచచన  మణ  ఎనన  రజలు 

ఉంటుంద,  వంటన   అయపయంద! 

ఇలులగడవల  గద,  కటులు   కటుకపత 
ఎలగ?"  అననడ   సూరయయ,   గడడలక 
పదును  పడతూ .  

"ఆగగు!  నక  ఈసర  రండ 
మణులసతను.   వటత  నువవ 
జవతంతం  సంతషంగ  బరతకయచుచ" 

అన,  పము  లపలక  వళు,  ఈసర  రండ 
మణులన తచచ సూరయయకచచంద. 

సూరయయ  సంతషంగ   ఆ  మణులన 
తసుకనవచచ,   మరకంతకలం  ఎలంట 
చక చంత లకండ  హయగ బరతకడ. 

ఆ  తరువత  అతనల   దురలచన 
మదలైంద.  "ఆ   పటుల  ఎనన 
మణులుండచుచ?"   అన.   "పమును 
చంపస,  మణులననటన    ఒకసర 
తచుచకంట  జవతంతం   రజలగ 
బరతకచుచ  కద!" అనుకననడ అతను. 

వంటన  అతను   ఇదదరు  మనుషులను 
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వంటబటుుకన  వచచ,   గడడపరలత 
పటునంత  తరవవడ.  అడడం    వచచన 
పమును  చంపస   పటునంత  వతకడ. 

కన పటుల  ఒకక  మణ కడ  లదు!   

సూరయయక,  ఏడపచచంద- 

"అయయ!  మణులనచచ  ఆదుకన  నగ 
దవతను  చతులర  చంపకననన! 

దురశ  ఎంతపన  చసంద!"  అన  ఏడసూత 
వళుపయడ. 

16

రండ కండలు!

" మ ఇంట  పరమటండ?" అన  అడగడ  అబబయ  తండర .
" చమల  కండ " అన  సమధమచచడ  అమమయ తండర.
" అయత  మత  మక  సంబంధం  కదరదు-  మ  ఇంట పరు  
బలలం కండ!" నకకచచగ  చపపడ  అబబయ  తండర.

G. సుచరత
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ఆ డ ప ల ల  క థ  
రచన: యస, మమత, 10 వ తరగత, వంకటపరం. 

అనగనగ    ఒక   ఊరు    ఉండద.  ఆ 
ఊరల    చల    పదరకం   ఉండద.  అకకడ 
ఒక  కటుంబంలన   వళుక   ఆరుగురు 
పలలలు-  అందుల  ఒక  మగ  పలలవడ 
ఉండవడ.  మగలన  ఐదుగురూ 
ఆడపలలల.  వళల అమమనననలు  ఐదుగురు 
ఆడపలలలన  చదవనచచవళుు  కరు-  మగ 

పలలవడన  మతరం  బడక  పంప 
చదవంచవళుు. ఆడపలలలను ఇంటల పనక, 

చనల పనక ఉపయగంచుకనవరు.  అంత 
చసన  వళుక  సరగ  అననం  పటువళుు 
కదు-  మగవళుు  తననకన  ఆడపలలలక 
పటువళుు.  

కదద  రజల  తరవత  ఆడపలలలన 
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ఐదుగురన  అలగ  వదలస  అమమ-ననన 
ఎకకడక  వళుపయరు.  మగ  పలలవడన 
మతరం అద ఊళు హసులల చరపంచరు.  

ఆడపలలలు  ఐదుగురూ  తచన 
పనులు  చసుకంటూ  కలం  గడపరు. 

వళుల    ఇదదరు  ఆడపలలలు,  చననవళుు- 
"మనం  మతరం  ఎందుక  చదవకడదు" 

అన,  వళుు  కందరత  పసతకలు 
తపపంచుకన  చదవరు.   బడక  కడ 
వళులదు-  ఇంటలన  చదువకంటూ, 

కలపన  చసుకంటూ  తమ  చదువను 

కడ కనసగంచరు.  

కనన  నలలక  వళు  అమమనననలు 
తరగ  వచచరు.   ఆడపలలలు  అందరన 
'ఏమం  చసుతననరు?'  అన  అడగరు. 

"మరు చపపనటులగన పనులక వళుతననం" 

అన  చపపరు  అందరూ.  చననవళుు 
ఇదదరూ  తము  చదువకంటునన  సంగత 
చపపలదు-  చబత  తడతరన.   "అయత 
మరు  సంపదంచన  డబుబలు  ఇటు 
ఇవవండ"  అన  అడగరు  వళు  అమమ, 
ననన.    అందరూ   తము  సంపదంచన 
డబుబలన   కలపస  తచచ  ఇచచరు.    వళు 
అమమ  ఆ  డబుబలన  చూస  "ఇంతన"  అన 
ఐదుగురన తటుంద, కటుంద.  కన వళుు 
మతరం   "చలలళుు  చదువకంటుననరు" 

అన చపపలదు.     అమమనననలు వంటన 
వళు  హసులుల  ఉనన  కడకన  ఇంటక 
పలపంచరు-  వడక  కతతబటులు  అవ  తచచ 
ఇచచరు.   అపపటనుండ  పరతనల  వడక 
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ఒక కతత వసుతవ కనపటురు.  

ఆ  పలలవడ  హసులుల  ఉండ 
చదువకకండ  అలలరపనులు 
చసుతననడ-  కన  వడ  ఏమ  చసన 
ఇంటలవళుు  వడన  ఏమ  అనలదు.  కన 
ఆడపలలలన  మతరం  ఏమ  చయకండన 
తడతుండవళుు.   ఆలగ  పదతరగత 
పరకలు  వచచయ.   అకకలంత  కలస 
ఇచచన  డబుబలత  పరక   ఫజలు  కటురు, 

ఆడపలలలదదరూ.    పకకవళుంటల  టవ 
చూడటనక  పయనటుల  పయ, 

చదువకనవళుు  రతరపట.  అల  చల 
కషుపడ ఎలగ ఒకలగ  పరకలు రసరు. 

ఫలతలు  వచచక  చూసత,  వళుదదరక 
జలల  మతతంలక  మదట  రయంకలు 
వచచయ!   అందరూ  ఆ  సంగత 
చపపకంటుంట  అమమనననలక 
తలసంద:   "మం  పనక   పమమంట  మరు 
చదువకననర" అన వళుు ఆ పలలలదదరన 

తటురు;  కటురు;  చంపసందుక 
పనుకననరు.  

ఇరుగు  పరుగు  ఇళువళుు  వచచ 
పలలలన కపడత వళునూ కసురుకననరు. 

అంతల  వళు  కడక  వచచడ-ఏడప 
ముఖంత,   పపరు  పటుుకన-  వడ 
పరకల   ఫయలయనడట!   అంతల 
అటువైప వచచన వళు సరు "వడ ఎపపడ 
తపపలసంద-  చల  అత  చసుతననడ 
బడలనూ,  హసులులనూ.   మక 
ఎననసరుల  చపపన  మరూ  పటుంచుకలదు. 
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అందుక  ఈపరసథత.   ఇపపడ  వడన 
ఏదఒక  పనల  పటులసంద!"  అననరు. 

ఆడపలలలనదదరన  ఆయన  దగగరక  తసుకన, 

చల  మచుచకననడ-  "మరు  ఇంక 
బగ  చదవండమమ!  మ  చదువలకయయ 
ఖరుచన నను భరసతను- మ తలలదండరలక 

ఎలగూ  బుదధలదు"  అననరు  సరు. 

ఆయన  మటలు  వననక  వళు 
అమమనననల  కళుు  తరుచుకననయ. 

ఆనటనుండ  తమ  పలలలన  అందరన 
సమనంగ చూసుకననరు. 

20

అం త మ య!

గంగ :  మ  ఆయన  మజషయన  అవడం  వలల  పదద  ఇబబందగ  ఉంద!

లంగమమ : ఎందుక ?
గంగ : అడగనవనన  కణంల  సృషుంచ  ఇసత డ , ఆయనటు  వళలగన  అనన  
మయమై పతయ.

సకరణ:  B. దవయ
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త ల వ ై న  క ం ద ల ు       య గ  క థ-3 

సమసయక భయపడకడదట.  దనక సరైన ముగంప ఇవవలట!  చదవ చపపండ, మర!

రచన: E.యగశవర రడడ VII Rose,అరవంద హసైూకల, కంచనపలల, వజయవడ-77 

ఒక అడవల  ఒక కందలు నవససూత 
ఉండద.   అద  అడవల  క  సంహం  కడ 
నవసంచద.  ఆ  సంహం చల చడడద.  అద 
రజక  మూడ  జంకలనూ,  ఒక  కందలు 
గుంపనూ  తనసూత   వచచంద.  దనక 
భయపడ  అనక   జంతువలు  అడవన 
వడచపటు  పరపయయ.   అల 

అడవలన  జంతువలు  చల   తగగ 
పయయ.  

కందలుక  ఈ  వషయం  తలస  ఒక 
ఉపయం ఆలచంచంద.  వంటన సంహం 
ఉనన  గుహక  వళు,  ఆ  గుహముంద 
ఆడకవటం మదలు పటుంద.   

సంహనక  కందలును  చూడగన 
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నటల నళూురయ .  కందలు దగగరక మలల 
మలలగ  నడవటం మదలు పటుంద.  

కందలు  సంహం  రకను  గమనంచ 
అటువైప  తరగంద-  "సంహంగరూ! 

ఇపపడ  మరు  ననున  చంపతరన  నక 
తలుసు.   కన   మరు  కడ  ఎపపడ 
ఒకపపడ  చవటం  ఖయం-  మమమలన 
చల  జంతువలు  చంపగలవ-  ఏనుగు 
చంపగలదు;  దుననపతు  చంపగలదు; 

అల  కకపత  మరు   మనష  చతులలన 
పడచుచ- వళుు మమమలన ఈ అడవనుండ 
బందగ తసుకళు ఏ జల పటు మపటమ, 

లకపత  ఏ  సరకసలలన   పటు,  హంసంచ 
ఆటలడంచటమ చసతరు!  ఏద ఒకలగ 
మరూ కషుపడ చవలసంద!" అననద. 

"ఓసస!  ఆ ఆపదలనన వచచనపపడ 
చూసుకందంల.   ఈరజన  మతరం 
నను  ననున  తనటం  ఖయం"  అన  సంహం 

గరజంచంద. 

కందలు  ఏమ  భయపడలదు- "సర, 

సంహం!   నువవ  ఇపపడ  ననున  చంప. 

భవషయతుతల  నను  సంహంగనూ,   నువవ 
కందలుగనూ   పడతం  గద,  అపపడ 
న  పగ  నను  తరుచకంటను!"  అన  తన 
సంహనన భయపటుంద.  

సంహం  కదదగ  వనకంజ  వసంద- 

వంటన  ఆ  కందలు  "చంప!  ననున 
చంప!"  అన  దన  మదక  వళుటం 
మదలు పటుంద.  ఆరజన అకకడనుండ 
పరపయన సంహం  మళుఆ అడవక తరగ 
రలదు!  

అడవన  వదలపటు  పయన 
జంతువలనన  మలలగ  తరగ  వచచయ. 

సంహనన  పరదరలనందుక  కందలుక 
కృతజఞతలు చపపయ.  
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గ ల ు ప వ ర ద? 

రచన: T.కృషణకమర, 9 వ తరగత, ఆంధరపరదశ గురుకల పఠశల, దగవల. 

సజనయం: జహరబద కథలు, మనలైబరర, జహరబద. 

అవంత  రజయనన  వకరమదవ  వరమ  అన 
రజ  పరపలసూత  ఉండవడ.   చుటూు 
బలమైన  శతురదశలు  ఉననపపటక,  మంచ 
సైనక శకత, తగన సైనయధయకడ ఉండటంత 
పరజలలఅభదరత భవం లకండ ఉండద.  

అయత  అకసమతుతగ  సైనయధయకడ 

మరణంచడ;  వనువంటన  పరుగు 
దశలు  కయయనక  కలు  దువవ  పరసథత 
వచచంద.   వంటన  సమరుథడైన 
సైనయధయకడన  ఎనునకవల-  అందుకన 
రజగరు  మంతర  సుబుదధ  సూచన  మరక 
దండర  వయంచడ.   రజయంలన 
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యువకలు  వలదగ    వచచ  తమ  వదయ 
పటవలను పరదరశంచరు.  అందరలనూ 
సమఉజజలుగ  నలచన  రజందురడ, 

అమరందురడ  అన  ఇదదరు  యువకలను 
సుబుదధ  తుద  పరకక  ఎంపక  చసడ. 

మరుసటరజ తుద పరక. 

మైదనంల   పదద  వదకను  తయరు 
చశరు.   పరజలందరూ  వచచ  చరరు. 

మంతర  సుబుదధ  వచచ  చవర  పరక 
నయమలను  వవరంచడ:   ముందు 
ఇదదర  కళుక  గంతలు  కటు  ఉంచుతరు. 

ఇదదరక  చరక  వలుల,  మూడ  బణలు 
ఇసతరు.   దూరంగ  ఒక  పదద  గంటను 
పడతరు.   ఒక  సైనకడ  వచచ  గంటను 
మరగసతడ.  ఇదదరూ  చర  మూడ 
బణలత  ఆ  గంటను  కటుల.   ఎవర 
మూడ  బణలూ   ఖచచతంగ  గంటక 
తగులతయ,  వళుక  సైనయధయక  పదవ 
లభసుతంద.  దనక  ఒపపకననరు  ఇదదరూ. 

పరకక సననదుధలై  నలబడడరు. 

ముందుగ  రజందురడ  వచచ 
నలుచననడ.   గంట  మరగగన  మూడ 
బణలనూ వరసగ వదలడ.  ఆశచరయం, 

ఆ  మూడ  బణలూ  వళు,   ఒకదన 
తరవత  ఒకట  లకయనక  తగలయ!  గంట 
మూడ  సరుల  గణగణలడంద! 

పరజలందరూ  హరషధవనలు  చశరు. 

రజందురడక  ఆ  పదవ  లభసుతందన 
చపపకసగరు. 

తరువత  అమరందురడ ముందుక 
వచచడ.  మదట  బణం  వళు  సూటగ 
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గంటక  తగలంద.   రండవసర  గుర 
తపపలదు.   దంత   పరజలల   ఉతకంఠ 
పరగంద-  అంతల  అమరందురడ  వదలన 
మూడవబణం  దర  తపపంద!  అద 
సూటగ   రజగరు  కరుచనన  చటుువైపక 
వళుంద! పరజలక ఏం జరుగుతంద అరథం 
కలదు. అందరూ  ఒకక పటుున అరచరు. 

అమరందురడ  వదలన  మూడవ 
బణం   రజగర  తలమదుగ  పయ, 

ఆయన  వనక  ఉనన  చటుు  మదలుక 
గుచుచకననద.   అటువైపక   పరుగతతన 
భటుడకడ  ఆ  బణనన,  దనక 
గుచుచకన  ఉనన  తరచుపమున  తసుకన 
వచచ  రజగర  చతల  పటుడ,  "గపప 
పరమదమ తపపంద మహరజ!" అంటూ. 

'మూడ  బణలనూ  సరగ  వదలన 
రజందురడద  గలుప'  అనుకననరు 
దూరంగ  ఉనన  పరజలందరూ.   రజగరు 
మతరం ఆశచరయపయరు- అమరందురడన 

దగగరక  రవంచ,  అతన  కళుకనన పటులు 
వపపంచ, "అపయనన  ఎటల  కనపటువ?" 

అన అడగడ. 

 "మహరజ! నను మూడ బణనన 
వదలటపపడ  మ  వనకనునన   చటుు 
కమమలలంచ  ''బుస!బుస!"  అన 
చపపడచచంద.  "అద పము!" అన నక 
అరథమైంద.   అంతలన   'మహరజగరు 
అకకడ  కరుచననరుగద!?  మరలగ?' 

అన  నక   ఆందళన  కలగంద.   వంటన 
'ఏదైత  అదవతుంద'  అన,  న  బణనన 
అటువైపక  మళలంచను"    అననడ 
అమరందురడ, వనమరంగ.  

రజగరు  "భళ!  సైనకడననవడక 
సునశతమైన  గరహయ  శకత  అవసరం- 

సుశకతుడైన  సైనయధకర  శబదనన  బటు 
శతురవ  ఎవరననద  అంచన  వయగలగ 
ఉండల.   ఈ  రండ  శకతల  కక,  నల 
గపప  రజభకత  కడ  ఉననదన 
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నరూపంచుకననవ.   అమరందర, 
ఇపపడ న పరణలు కపడవ- రప మన 
రజయనన  కపడగలవ-  సందహంలదు" 

అన  పలహరనన  అమరందురడ  మడల 

వశరు.  

పరజలందరూ  ఆయన  నరణయనన 
ఆమదసూత హరషధవనలు చశరు. 

26

క ల ర  గయ ర ం ట!

 వంగళపప   కలర  టవ కననక, ఒక సర దనన  పరతగ   నళలల  ముంచ   లపడ- 

ఎందుకన?

"రంగు పతుంద  లద చూదదమన"

సకరణ:  G. సుచరత

క ల ల ుం డవ!  

రగ : డకుర ! నక రజ  పడకలలు వసుతననయ.

డకుర : ఈ  మతరలు వడండ, సమసయ ఉండదు.

రగ : ఇవ వసుకంట కలలు  రవ కద, డకుర!?

డకుర : చపపగ, నశచంతగ ఉండండ. ఇవ వసుకననక  అసలు మక నదర 
రదు!

                                                                               సకరణ:  బ.పవన
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వ స ర ర య  క థ  
వసరరయ అంట తరగల.  వణ చపపన ఈ వసరరయ కథ అనంతపరం జలలల చలమందక తలుసు.

కథనం: K.వణ, 6 వ తరగత, టంబకు బడ, చననకతతపలల. 
 

ఒక  ఊరల  అననదముమలదదరు 
ఉండవళుు.   పదదవడ  పరు  సను; 

చననవడ  పరు   రము.   రము  చల 
అమయకడ.   సను  మతరం 
తలవమంతుడ.   వళల  ననన  చనన 

ఉదయగసుతడ.    వయసు  ఐపయంద. 

చనపయ ముందు ఇదదరన పలచ  "న తవ 
ఉండద  ఈ  ఇలుల,  ఈ  గడడల-  వటన 
రండంటన  పంచుకన  ఇదదరూ  మంచగ 
బరతకండ" అన చబుతూ కనున మూశడ. 
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సను  తలవమంతుడ  కద, 

తముమడన పలచ  " ఒర తముమడ!  ననన 
చపపడ  కద,  ఇలులను-గడడలన 
పంచుకమమన?" అననడ.   

తముమడ  "ఔను  అనన!"  అననడ. 

అపపడ  సను  "రమూ,  నువవ  గడడలన 
తసుక,  నను ఇలుల తసుకంటను.  అల 
ఇదదరమూ  చకకగ  బరతుకదం!" 

అననడ.  

అదవన, రము "మ అననక ననంట 
ఎంత ఇషుమ!" అనుకన, సర అననడ. 

రము  ఆ  గడడలన  తసుకన  కటులు 
కటుుకంటూ  జవనం  సగంచుకనవడ. 

ఇదదరక  భరయ  పలలలు  ఉననరు.   ఒకరజ 
రము  భరయ  నలుగు  రటులు  చస 
పంపంచంద.   రము  మమూలుగన 
కటులు  కటుుతుననడ.   అననం  ఆకల 
అవతుంట  తందమన  రటులమూట 
వపపడ. 

రండ  రటులు  తననడ  లద- 

పరుగతుతకంటూ  ఒక  ముసలయపప 
అకకడక  వచచ  "నయన,  నక  చల 
ఆకల  అవతుననద.   ఒక  రటు  పటువ!" 

అననడ.  

"సర  తత!  ఇకకడ  కరచ, 

పడతను"  అననడ  రము.   తన  దగగర 
మగలన  రండ  రటులనూ   అతనక 
పటుడ;   పరకకన  ఉనన  చంబు  తసుకన 
చరువక  వళు  నళుల  తచచ  ఇచచడ.   ఆ 
తత కడపనండ తన, నళుు తరగ "చలలగ 
ఉండ నయన" అన దవంచ పయడ. 

రము   కడ   కడపనండ  నళుు  తరగ, 

కటులు కటుుకన ఇంటక పయడ.   

రండరజ  కడ  ముసలయపప 
అలగ  వచచడ.   ఆ  రజ  కడ  రము 
అతనక  అననం  పటుడ.   "తత,  నద   ఏ 
ఊరు?"  అన  అడగడ.   "నద  చల 
దూరప  ఊరు  నయన!"   అననడ 
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ఆయన.   "మర  ఇటు  వైపక  ఎందుక 
వచచవ?"  అన  అడగడ  రము.  "నను 
శలపలు  చకకతుంటను  నయన!" 

అననడ  తత.   "మరైత  నక  ఒక 
వసరరయన  తచచ  ఇసతవ,  రజ  నక 
రటులు  తచచ  ఇసతను?"  అడగడ రము. 

"దనదముంద?  రప  నక  వసరరయన 
తచచ  ఇసతనుల"  అననడ  తత. 

అననమట  పరకరం  మరునడ  ఒక 
వసరరయన తచచ ఇచచడ రముక. 

దనన  ఇంటక  తచచ,   భరయక 
ఇచచడ  రము.   రము  భరయ   దనల 
కనన రగులు పస వసరంద- ఆశచరయం! ఆ 
వసరరయ  కపపలు  కపపల  రగపండన 
బయటక  పసంద!   ఆమ  ఆశచరయపడ, 

రమున  పలచంద,  చూడమన.   రము 
వచచ  చూస  సరక,  రగ  పండ  కపప 
పదదదైపతంద,  ఇంక!   రము  "ఇంత 
రగపండ  ఏమ  చసుకను,  చలు  చలు" 

అననడ.   వసరరయ  ఆగపయంద! 

ఇంక   ఆ రజనుండ రము ఇంటల తండక 
కరత లకండ అయయంద. 

ఒకసర వళల ననన చనపయన రజ 
వచచంద.  "ఆ  రజన  అందరక  భజనలు 
పటుల"  అనుకననడ  రము. 

ఊరంతటన  పలచ  భజనలు  పటుడ. 

ఊరంత  రము  గురంచ  చల  గపపగ 
చపపకననద. 

అద  వననడ, వళల అనన సను. "ఎటల 
చశడ  వడ?  ఏద  మంతరం  ఉంద!"అన 
భరయను  కడ  వంట  బటుుకన  వచచడ. 

వళలను  చూడగన  రము  లచ  వళు, 
వళలను  ఇంటల  లపల  కరచ  బటుుకన, 

మరయద చశడ.   అటల వళలక ఇసరరయ 
ఉనన రహసయం తలసంద.  

 అపపడ  సను  తముమడన  "రమూ! 

నక  ఈ  వసరరయ  ఇవవ  బుజజ!”  అన 
అడగడ.  
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“నువవ  ఏదైన  అడగు  ఇసతను, 

కనఈ  వసరరయ  మతరం  అడగదదనన!” 

అననడ రము.  

"సరలర,  న  యషుం"  అన,  అనన 
వదన ఆరజ రతరక అకకడ పడకననరు. 

అయత  రతర  వళలక  నదర  పటులదు- 

"ఎలగైన  వసరరయన 
ఎతుతకపవలసంద"  అన,  అరథరతర  లచ, 

అకకడ నలుగు రటులుంట వటన మూట 
కటుుకన,  వసరరయన  ఎతుతకన  అనన, 
వదన  ఇదదరూ  ఉడయంచరు.   ఒకసర 
సముదరం  ఒడడక  చరుకననక, 

వళుదదరూ  పడవ  ఎకక  చల  దూరం 
పయరు.  

మధయల వళుదదరక  చల ఆకలైంద. 

"రటులుననయకద,  తందం"  అన, 

వళుదదరూ రటులు తనబయరు.  చూసత 
ఆ  రటులలఉపపలదు!   అపపడ  వదన 

అననద  "వసరరయ ఉంద కద,  ఎంత ఉపప 
ఇమమంట  అంత  ఇసుతంద!"  అన, 

వసరరయన  తపప,  ఉపప  ఇమమననద. 

వంటన  వసరరయ  మూటలు  మూటల 
ఉపప  ఇవవటం  మదలు  పటుంద.   అనన, 
వదన  ఆశచరయంగ  చూసూత  పయరు.. 

చూసూతండగన  పడవంత  ఉపపత 
నండపయంద!  

"ఇదంట,  ఇదంట" 

అంటుననరుగన,  అనన  వదనలక 
వసరరయన ఎల ఆపల తలలదు.  ఉపప 
బరువక   వళుదదరూ  ఎకకన  పడవ  కసత 
మునగపయంద.   అనన  వదన  ఇదదరూ 
ఏమయయర  తలదుగన,  వసరరయ 
మతరం సముదరం అడగుక చరుకననదట. 

అకకడ   అద  మూటలు  మూటల  ఉపప 
తయరు  చసుతననదట  ఇంక-  అందుకన 
సముదరప నళుు ఉపపగ ఉంటయట! 
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క ష ు న క  ప ర త ఫ ల ం  
రచన: S.M.ముజమల, 6 వ తరగత, శర కృషణవణ టలంట సూకల, పటమట, వజయవడ. 

అనగనగ ఒక రజయంల  చలమంద 
సమరపతులు  ఉండవళుు.  ఆ రజయప 
రజధనల  గపప రచబట ఒకట ఉండద. 

పరజలందరూ కలుసుకనద ఆ బజరులన. 

సమరపతులందరూ  ఒక  పరకకన 
గుంపలు  గుంపలుగ  నలబడ  చదయం 
చూసుతంట,  మగత  వళుు  కందరు 

హడవడగ  నడసూతంట,  అందరూ 
నవవకంటూ,  మటలడకంటూ 
సమయనన వృధ చసుతండవళుు.  

ఆ  రజయప  రజ,  పపం  చల 
మంచవడ-  తన  పరజలు  ఇటల 
సమరపతులుగ  ఉండటం  అతనక 
నచచద కదు.  వళున ఎలగైన సర, సరైన 
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దరక  తవలన  తపంచవడ.   ఒకరజ 
రతర,   మరువషం  వసుకన,  ఒక  చటుు 
నడన  ఊరక  కరుచననడ,   తన  పరజలన 
గమనసూత.   అరథరతర  దటన  తరవత, 

ఎవరూ  లన  సమయం  చూసుకన, 

రహదర మధయల ఒక పదద గుంత తరవవడ. 

ఆ  గుంతల  బంగరం,  వజరలు, 

వఢైరయలు  వసడ.  దగగరలన ఉనన ఒక 
పదద  బండరయన  మసుకచచ,  ఆ 
గుంతను  కపపపటు,  నరుగ  తన  భవననక 
వళుపయడ.  

తలలవరు  జమున  ఆ  పరదశనన 
గమనంచటం  కసం  కందరు  సైనకలను 
నయగంచడ.   మలలగ  తలలవరంద. 

రయ  రడడ  మధయల  అందరక  అడడంగ 
ఉంద.   పరజలక  చల  ఇబబందకరంగ 
ఉననద  కడను.   అందరూ  ఇబబంద 
పడతుననరు  గన,  ఒకకరు  కడ  ఆ 
రయన  పరకకక  తలగంచటం  లదు. 

కందరు  సమరపతులైత,  ఏకంగ  ఆ 
రయ  మద  కరచన  ముచచటుల 
చపపకవటం మదలు పటురు.  వహనల 
వళుు  దనన  తపపంచుకన  అటూ  ఇటూ 
తరుకకంటూ పసగరు.  

సయంతరం కవసుతననద-  రడడ మద 
జనల  గుంపలు  మలలగ  ఇళుక 
కదులుతుననయ.   రయక  దగగరలన 
గుగగళుు  అముమకన  ఒక  ముసలతత 
ముందుక  వచచడ.  పరజలందరక 
ఇబబందకరంగ  మరన  ఆ  రతన 
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తలగంచందుక పనుకననడ.  రయ 
చల  బరువగ  ఉననద.   దనన  ఎతతటం 
చల   కషుం  అయయంద.  కన  తత  చల 
శరమపడ,  రతన  పరకకక  జరప  చూసత 
ఏముంద?!-  వజరలు,  బంగరం 
దరకయ.    అతన  సంతషం  అంత 
ఇంత కదు. 

దననంత గమనసుతనన రజభటులు  ఆ 
సమచరనన  వంటన  రజక  చరవశరు. 

రజగరు  సవయంగ   వచచ,   ముసల 
తతను  అభనందంచరు.   "పదమందక 

పనకచచ  పనులల  కషుం  ఉంటుంద.   ఆ 
కషునక వరవకండపనచసత  ఆనందం మన 
సంతం అవతుంద.  ఈ తత చసన పనన 
మనం  అందరం  చయచుచ.  మన  సమర 
తననన  వదలంచుకంట,  సమయనన 
సదవనయగం  చసత  అందరక  మలు 
జరుగుతుంద"   అన  రజగరు  చపపన 
మటలు  సమరపతుల  కళుు 
తరపంచయ.  నజంగన  కషునక  ఫలతం 
ఆనందం. 
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ఇ ష ు మ ై న  చ ద ు వ  
రచన:  శరమత నగలక, ఉపధయయన, K.S.R.పరభుతవ బలకననత పఠశల, అనంతపరం. 

కణపరంల  తరుణ,  తనూజల 
ఇళుు  పరకక  పరకకన  ఉండవ.   ఇదదర 
అమమనననలూ   కల పనక  పయవళుు. 
అంత  కలస  మలస  ఉండవళుు. 
పలలలదదరద,   ఒక  సూకలు,  ఒక  తరగత- 

తరుణక బడక  వళుటం అంట ఇషుం- కన 

తనూజక మతరం బడ అంట అససలు ఇషుం 
లదు.  

వడ  అసలు  సరగగ  బడక  వళువడ 
కదు.  అయషుంగ పఠలు వన, అససలు 
చదవకండ,  రజ  తటుల  తనవడ. 

ఎపపడ తకకవ మరుకల వచచవ వడక. 
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కన  వడక  పటలంట  మతరం  చల 
ఇషుం.  ఎపపడ ఏవ  కనరగలు తసూత 
ఉండవడ.   'ఈ  పటల  పచచల   న 
చదువలనన  చటుు  బండలతుననయ 
చూడ"  అన  వళు  అమమనననలు 
అరచవళుు.   అయన  వడ  పటుంచు-

కనవడ కదు.  

ఒకసర  పటలు  పడ   కళకరుల 
బృందం  ఒకట  కణపరం  వచచంద. 

ఊళున  యువకలు  చలమంద  ఆ 
పటలు  వనటనక  వళురు.  వళలందరత 
పటూ  తనూజ  కడ  వళుడ.   అటు 
తరవత  ఆ  బృందం  వళుు   కణపరంల 
కరయకరమం  ముగంచుకన   వర  ఊరక 
బయలుదరటపపడ,  తనూజ  కడ 
వళుతపటు  బయలుదర  వళు-
పయడ-  ఇంటల  ఎవవరక  ఏమ 
చపపకండన!  

తనూజ  అమమనననలు  వడకసం 

ఊరంత  వతకరు;  కనబడన  వళలనలల 
అడగరు-  చవరక   వడన  గయకల 
బృందంత  చూసన  వళువర  చబత, 

పరుగూరు  వళు  తనూజను 
వంటబటుుకన  వచచరు.   వడన  బగ 
చవటుల పటురు- ఎంత  తటున వడ వకక- 

వకక  ఏడచడ  తపపత,  తన  తపపను 
మతరం  ఒపపకలదు. 

చవరక  వళల  ననన  వడన  దగగరక 
తసుకన,  "ఒర!   న  సమసయ  ఏమటర? 

నక  బడ  అంట  ఇషుం  ఉననటుల  లద? 

మరుకలు  కడ   తకకవ  వసుతంటయ- 

ఎందుక?  చపప"  అన  నమమదగ,  పరమగ 
అడగడ. 

"నక  బడక  పవటం  ఇషుం  లదు- 

పటలంటన  ఇషుం"  అననడ  తనూజ, 

ఏడసూత. 
అపపడ వళల ననన వడన బుజజగసూత 

"బబూ!  నువవ  బడక  వళుు;  పరతరజ 
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సయంతరంపట  నక ఇషుమైన సంగతనన 
నరపంచ   బధయత నద- సరన?" అననడ. 

ఆరజ  ఆయన  తనూజను   సంగతం 
నరప  గురువగర  దగగరక   తసుకళుడ. 

తనూజక పటలంట ఉనన ఇషునన గురతంచ 
ఆయన  వడన  శషుయడగ  చరుచకననరు. 

ఆనటనుండ  పరతరజ తనూజ ఉదయం 
బడక;  సయంతరం  బడ  నుండ  రగన 
సంగతం నరుచకటనక- వళుటం మదలు 
పటుడ.   

ఆశచరయం!  ఒకసర  సంగతనక 
వళుటం  మదలు  పటుడ,  లద,  వడ 
చదువలలనూ  రణంచటం  మదలు 
పటుడ!  ఇపపడ వడక బడ అంట ఇషుం 
ఏరపడంద.   తరుణత  సమనంగ 
మరుకలు తచుచకసగడ! 

కలకరమంల  తరుణ,  తనూజ 
ఇదదరూ  ఉపధయయ  వృతతన  చపటురు. 

ఇపపడ  తనూజ  పలలలక 
చదువలతపటు  సంగతనన  నరపసుత-
ననడ.  పటలు మధయమలుగ  తనూజ 
నరప  వషయలు  అందరు  పలలలక 
సులభంగ  అరథమతుననయ.   "పట-

ఆట  చదువలక  ఆటంకలు  కవ- 

వటవలల  చదువలూ  సుసంపననం 
అవతయ.   దనక  నన  మంచ 
ఉదహరణ" అన అందరక చబుతుంటడ 
తనూజ! 
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స న హ ం  
రచన : స. మరుత,  బసన పలల, అనంతపరం జలల.

అద  ఒక   మరుమూల   గరమం. 

అకకడ   నుండ   పటనం   వళులంట    ఎనన 
రజలైన     కల నడకన  పవలసంద   మర! 

అలంట   మరుమూల    గరమంల 
ఉండవడ  అంజ.  చననతనం  లన   అతన 
తలలదండరలు   చనపయరు. 

అపపటనుండ    తనటనక   తండ  లక, 

బరతుక  బండన    తసుక   పలక  అతను 

నన  కషులు   పడడడ.  అలంట 
పరసథతులల  అతనక  పవన  అన  పలలవడ 
పరచయం అయయడ.   

పవన  వళు  ననన  ఆ  ఊరలకలల 
ధనవంతుడ. అయన పవనక రవంతైన 
గరవం  ఉండద  కదు.   అంతకక  అతనద 
చల జలగుండ కడ. పవన క  అంజన 
చూసత   జల  అనపంచంద.  అంజ 
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వసుకనందుక     బటులు,  తనందుక 
ఆహరం,  సూకలు  ఫజలక  డబుబలు- 

ఇవనన   ఇచచ  ఆదుకననడ.  పవన  వళు 
అమమ-ననన  కడ  దనక   అడడచపపలదు. 

పవన  చస  మంచ  పనులను  వళూు 
పరతసహంచవళుల. 

ఒకసర   కనస  అవసరలు  తరక, 

అంజ  తపపదరులు  తకకటం  మదలు 
పటుడ.  చడ సనహలు మదలయయయ. 

కరమంగ    దంగతనం  కడ   అలవడంద. 

అద   పవనక   నచచలదు.  దంత 
వళుదదరక  పటలటలు  మదలయయయ. 

పవన  అంజత  మటలడటం  మనశడ.  

మదటల  ఆ  సంగతన  అంజ   కడ 
పటుంచుకలదు.   అయత  చడ  సనహలు 
మపపన  వళుంత  రను  రను  ముఖం 
చటు చశరు.  దంగతనలు తనక తండ 
పటువన  అంజక  తవరలన  తలస  వచచంద. 

కన  ఇపపడ  ఆ  సంగతన  గురతంచ  ఏమ 

పరయజనం?  పవనక  ముఖం 
చూపంచలంట  కడ  సగుగ  వసంద 
అంజక.   దంతబటు  తండ  తపపలక 
కషుమైంద మళు. 

అందుకన  అంజ  ఆ  ఊరన  వదల, 

దగగరలన  ఉనన  మర  ఊరక  వలస 
వళుపయడ.   అతన  అదృషుంకదద  ఆ 
ఊళు పరభుతవ  బడ,  పరభుతవ వసత గృహం 
చకకగ  పనచసవ!  అటల  అంజక 
చదువకనందుక  కనస  వసతులు 
లభంచయ.  

దురలవటలనుండ  దూరంగ 
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ఉండలన  నశచయంచుకననడ  గనక, 

ఇపపడ అతను మనసకంగ  గటు పడడడ 
కడను.  దంత   అంతవరక 
బయటపడన  అతన  తలవ  తటలు 
బయటపడటమూ  మదలైంద! 

సంవతసరం  తరగ  సరక,  ఆ  ఊళు 
అందరలక చకకగ చదవ పలలవడగ పరు 
తచుచకననడ అంజ. 

అల ఉండగ  ఒకసర ఆ  ఊరక  జలల 
కలకుర  గరు   వచచరు.  కలకుర  గర 
మటలు అంజక   బగ   నచచయ. "బగ 
చదువకంట  నను  కడ  కలకురును 
కవచుచ.   నను  కలకురునై  మన  దశంల 
అసలు   పదరకం అననద లకండ  చసతను" 

అన,  అంజ  మరంత  పటుుదలత 
చదవసగడ. 

పదవ  తరగతల  మంచమరుకలత 
పసైన  అంజక   పై  చదువలు  ఉచతంగ 
చదువకనందుక  తగన  సకలరషపపలు 

దరకయ.  ఇక  అతను  ఆ  పైన   దశం 
మతతనక  పరననక గనన వశవవదయలయలల 
చదవ,  గపప  అరహతలు  సంపదంచు-

కననడ.  చవరక  అంజ,  తన  చరకల 
సవపనమైన  ఐఏఎసను  సధంచగలగడ 
కడ.   అల  తను  పటున  జలలక  అంజ 
కలకురుగ వచచడ. 

ఆ  సరక  పవన  కడ  పదదయయడ. 

తన ఆసతనంత వడ,  ఒక చకకన సవచఛంద 
సంసథను  నలకలపన  పవన,  తన  ఊరక, 

పరయవరణనక  మలు  చస  పనులు  అనకం 
చపటు  ఉననడ.   కతత  కలకురు  గరు  తన 
బలయ సనహతుడైన అంజ అన తలసనపపటక 
అతను  నరలపతంగన  ఉండపయడ  తపప, 
వళు అంజన కలవలదు. 

బధయతలు  చపటున  కనన  నళుక 
అంజ   'తరగునట  సకరయం'  కరయకరమం 
సందరభంగ   తను  పటున  ఊరక  వళుడ. 

గరమంలన  పరజలంత   అతనన  చూస  "ఓర 
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ఓర!  ఎంత   పదదడవైనవ"  అననరు 
సంతషంగ.   కన  అంజ  కళుు  మతరం 
పవన  కసం  వతకయ.   ఎకకడ  పవన 
జడలదు! చవరక  ఉండబటులక, కలకురు 
గరు అంజన వతుకకంటూ వళు ఇంటక 
వళురు. 

అకకడ పవన కరచన తన పన తను 
చసుకంటూ   ఉననడ.   అంజ  వళు 
అతనన  ఆపయయంగ  పలకరంచ, 

"నువవందుక,  ఇంక  ననున  శకసుతననవ? 

నను  ఆనట  చడడ  అంజన  కదు.  నువవ 
ననున  వడచన  కననళుక  న  కళుు 

తరచుకననయ.  అపపటనుండ   న  చలవ 
వలల, మంచ మరగంలన నడచను.  నువవ 
మంచ  సమజక  కరయకరతవన  వననను- 

ఇపపటకైన,  నక  అభయంతరం  లకపత, 

మనం  కలస  పనచదదం.   మన  దశంల 
పదరకం  అననద  లకండ  చదదం.   మన 
గరమం  నుండ  మన  పనన  పరరంభదదం  " 
అననడ. 

అపపట  వరక  అంజన  దూరంగ 
ఉంచన  పవన  లచ  నలబడ  అతనన  దగగరక 
తసుకననడ.  అకకడ నలబడ చూసుతనన 
కడపంజ 'కకకరక' అన అరచంద.
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ర ం గ య య  క థ
రచన:  రధ మండవ, ఉపధయయన, రషవయల సూకలు, మదనపలల, చతూతరు జలల. 

ఒక  ఊళు  రంగయయ  అన  రైతు 
ఉండవడ.   చల  కషుపడ  పలంపన 
చసవడ అతను.  అతన భరయ సుభదరమమ 
కడ  అతనక   బగ  సయం  చసద. 

నటుల  వయడం,  కలుప  తయడం,  పైరు 
కసుకన ఇంటక మసుకన రవడం- అనన 
పనులూ ఇదదర చసుకనవరు. 

'ఎలగ  ఒకలగ  కషుపడ  డబుబ 

సమకరుచకన,  మంచ  కడదుదలు 
కనుకకవల' అన  కలగనవళుు వళుు. 

కననళుక  తగనంత  డబుబ 
సమకరంద.  "ఇక  ఎదుదలు 
కనుకకందం"  అన  రంగయయ  సంతక 
బయలుదరడ. 

మంచ  ఎదుదల  జత  కసం  సంతంత 
కలయ  తరుగుతుండగ  ఒక  చట  మంచ 
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బలమైన  ఎదుదలు  కనపంచయ.   వట 
యజమన  సమయయ  పచచ  మసగడ. 

అద తలదు కద, రంగయయక? ఆ ఎదుదలన 
బరం  చస  కనుకకననడ.  ఎదుదలను 
తలుకన మలలగ  ఊరు  చరుకననడ.  

రంగయయ  ఎదుదలన  చూస   ఆ  ఊర 
జనం  అంత  "బగుననయ"  అన 
మచుచకననరు.   సుభదరమమ   ఎదురు 
వచచ,  ఎదుదలక  హరత  ఇచచంద.   వటక 
దషు  తగలకండ  ఉండందుకగను  తన 
చర కంగును సననగ  చంచ,  రండ ఎదుదల 
ఎడమ కళుక కటుంద. 

"వటక  బలమనై  తండ  పటుల- 

అందుకసం  ఇదదరం  ఇంక  బగ 
కషుపడల"  అనుకంటూ  సంతషంగ  ఆ 
రతర   నదరపయరు  ఇదదరూ.  ఉదయనన 
లచ  రంగయయ  కటుంలక  వళు  చూసత 
ఏముంద?   అకకడ  ఎదుదలు  లవ! 

కటుుతరళును  తంపకన  ఎదుదలు  రండ 

పరపయయ! 

రంగయయక  గుండ  ఆగనంత  పన 
అయయంద.  భరయభరతలు  ఇదదరూ  చుటుు 
పరకకల  వళలను  అడగరు;  ఊర  పలలల 
వతకరు-  లభం  లదు-  ఎదుదలు  దరకన 
లదు!  ఆ  సరక   బగ  పదదకకంద.   ఏం 
చయల  పలు  పలదు  ఇదదరక. "అమమన 
వడ  దగగరక  వళు  ఉంటయ  చూడండ" 

అననరు అందరూ.

అయత   సమయయ  ఏ  ఊర  వడ 
రంగయయక  గురుతరలదు!   'సంత  దగగర 
వచరసత  ఏమైన  తలుసుతందమ'  అన 
రంగయయ,  సుభదరమమ  ఇదదరూ  సంతక 
బయలుదరరు.  సంతల  ఎవరన  అడగన 
'తలయదు' అన అననరు!  

దగులుత  బకక  చచచపయ 
సంతంత  కలయ  తరుగుతునన  రంగయయ- 
సుభదరమమలక   ఒకచట  ఎదుదలతపటు 
నలబడ కనబడడడ, సమయయ!  ఇపపడ 
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ఆ ఎదుదల కముమలక  వర రంగు వస ఉంద- 

అయత  వట  కళుక  తము  కటున  దషు 
దరలు ఇంక అలన ఉననై!  

ఇదదరూ  పరుగున  అకకడక  చర 
సమయయను  నలదశరు.  వషయం  ఇంక 
చపపకన  సమయయ   – "భలవళు!  ఇవ  వర 
ఎదుదలు!   మరు  కనుకకననవ  న 
దగగరందుక  ఉంటయ?  పరపయ  ఏ 
చలలల  పడ  మసుతననయ  వతుకకండ!" 

అన దబయంచడ.  

జనం  గుమగూడరు.   రంగయయ, 
సుభదరమమ  అందరతట  మరపటుు-
కంటుననరు.   కంతమంద  అటువైప, 

కంతమంద  ఇటువైప  మటలడతు-

ననరు.  రంగయయ  సుభదరమమ  చవల 
చపపడ-  గరమధకరన   పలుచుక 
రమమన. ఆమ గుంపల నుంచ బయటపడ 
పరుగున  గరమధకర  దగగరక  వళు 
ఫరయదు  చసంద.  ఆయనను  వంట-

బటుుకన  వచచంద.  సంతలన  జనం 
ముందు  ఆయన  వచరణ  మదలు 
పటుడ.  సమయయ    బుకయసూతన 
ఉననడ; రంగయయ-సుభదరమమల దగగరమ 
సరైన  సకయం లదు!

"న  చర  కంగును  చంప,  పలకలు 
ఎదుదల  కళుక   కటును-  కవలంట  ఆ 
చరను  తచచ  చూపసతను.  మ  ఊళు  ఈ 
ఎదుదలన  చూసన   వళును  కందరన 
సకయనక  తసుక  వసతను.  ఈ  ఎదుదలు 
మవ,  నమమండ"  అన  కళు  నళుు 
పటుుకననద  సుభదరమమ.  గరమధకరక 
అద సరయన పన అనపంచంద.  “ఈరజ 
చకట  పడంద  కనుక   ఎదుదలను  మ 
కటుంల   కటుస  అందరూ  ఇళుక  పండ. 

వచరణను  రప  కనసగసతం" 

అననడయన.

రంగయయక  ఆ  సరక  అరథం 
అయపయంద-  "ఆ  ఎదుదలు  దంగవ! 
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ఎకకడ  వదలన  సర,   రతరపట 
కటుుతరళుు  తంపకన  అవ  సమయయ 
ఇంటక  చరుతయ!   అల  వటక  శకణ 
ఇచచ  ఉంచడ  సమయయ!”   అందుకన 
సకయలకసం  సుభదరమమన  ఇంటక  పంప, 

తను  మతరం  ఆ  రతరంత  గరమధకర 
కటుం ముంద కపల కశడ, రంగయయ. 

అరథరతర  అయంద-  ఎదుదలు  తమ 
అలవటు  పరకరం  తళుు  ఊడబరుకకన 
సమయయ  ఊర  దర  పటుయ.  రంగయయ 
వటన  ఏమ  అనలదు-  ఊరక అనుసరసూత 
వళుడ.   అవ  నరుగ  సమయయ  కటుం 
ముందుక  చరయ.  అకకడ  వట  కసమ 
ఎదురు చూసుతననడ, సమయయ.  వటన 
పటుుకన  కటుంలక  తసుకళుడ.   గుడడ 
దపం  వలుగుల  అపపటకపపడ  వట 
కముమలను సగనక కస పడశడ.  పరకకన 
ఉనన  రంగు  డబబలన  తస  కముమలక 
కతతగ  వర  రంగు  వశడ.  వట  కళుక 

సుభదరమమ  కటున  పలకలను  వపపసడ. 

ఇపపడ  గటులక  కడ  రంగు  వశడ; 

తకలకనన  వంటురకలను  పరతగ 
గరగశడ.  

చటుగ  నకక  ఇదంత  చూశడ 
రంగయయ.  నశశబదంగ  వనకక  తరగ 
వళుడ.  గరమధకరన  నదరలప,  తను 
చూసందంత వవరంచడ. 

గరమధకర  వంటన   తన 
మనుషుయలత పటు బయలుదర వళుడ. 

సమయయను  బంధంచ  నయయసథననక 
అపపగంచడ.  మసకర  సమయయను 
పటుంచనందుక  రంగయయ  దంపతులను 
అభనందంచడ.  

గరమధకరక  ధనయవదలు 
తలుపకన  తన  ఎదుదలను  తన  ఇంటక 
తచుచకననడ  రంగయయ!  తలవగను, 

ఓపకతట   గడవ  చయయకపత  అతన 
ఎదుదలు అతనక దరకవ కవ!
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ల డ క న-మ స ళ ు ల  
మనందరక  తలవైన  జంతువల  కథలు  ఇషుం  కద!  రళుు వస  కజలంచ  నళుు తగన  కక,  సంహనన  బలత  
కటుంచన కందలు, తలవగ కషులనుండ  తపపంచుకనన నకక- ఇవనన మనక బగ తలుసు.  ఇండనషయ, 

మలసయ దశల పలలలకమ, మర ఓ తలవైన  లడకన కథలు వచుచ.  ఇవగ, వటలకనన- 
ఆంగల మూలం: ఆరన షపరుడ. తలుగు అనువదం: జ.వ.జ.క. రజ, బంగుళూరు. 

ఒకరజన,  నళుు  తగుదమన  నద  దగగరక  పయంద,  లడకన. 

దగగరలన ఎకకడ మసల దకకన ఉందన దనక అనుమనం వచచంద.  మర 
నజంగన  నళుల  మసల  ఉంద, లద- ఎటల,  తలసద? 

చటుకకన లడకనక ఒక ఉపయం తటుంద. 
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అద  పదదగ అననద-  "చలలట నళుు తగుదమన ఉంద- ఈ నళుు  చలలగ 
ఉననయ లద?!  కలు పటు చూసత పల?" అన. 

నజంగన అకకడ నళుల ఒక వరర మసల దకకన ఉంద.  దనక చల 
సంతషం వసంద.  "ఆహ! ఇవవళ లడ కర నక!" అన దన నటల చల 
నళుు ఊరయ.

అయత  లడకన  ఏం  చసందనుకననరు?  కలు  పటులదు,  నళుల! 

ఒక  కరరపలలను   తస,  నళుల   ముంచంద,  బుడంగున.  తయరుగ  ఉనన 
మసల  వంటన  ఒకక  దూక  దూకంద:  ఆ  పలలను   దరకబుచుచకన, 

నళులక లకకననద. 

లడకన పదదగ నవవంద.  వరచటక పయ చకకగ నళుు తగంద. 

***** 

ఇంక  రజన  లడకన  మళు 
నళుు తగడనక  పయంద.  చూసత 
నదల  ఒక  కరర  దుంగ  తలుతూ 
ఉంద.  అయత   నళుల  తల 
మసల  కడ  దుంగలగ 
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ఉంటుంద!  మర  అద మసల, కరర దుంగ? -ఎల, తలసద?

చటుకకన లడకనక ఒక ఉపయం తటుంద.  

అద  పదదగ  అరచంద.  "ఇద  న  నసతం  కరర  దుంగ  అనుకంటను.  కరర 
దుంగ  అయత  తపపకండ  నత  మటలడతుంద.  అద  ఆ  పడ  మసల 
అయత అససలు మటలడదు" అన. 

వంటన  నళులంచ  ఒక  పదద  గంతు  వనపంచంద-  "మతరమ!  నను 
నజంగ కరరదుంగన" అన! 

లడకన  నవవంద.  "పచచ  మసల!  కరర  దుంగలు  ఎకకడయన 
మటలడతయ?" అన, పరుగతత  పరపయంద. 

***** 

ఒకరజ  లడకన  తన  నసతం 
ఏనుగుత  కలస  నద  అవతలవపైక 
పయంద.  అకకడ  చల  పండల, 
దుంపలు  తననద.  కడప  నండగన 
దనక ఇంటక పవలనపంచంద. 

చూసత  ఏనుగు  ఇంక  తంటూన 
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ఉంద.  సరనన  లడకన  ఒకకత  బయలుదరంద.  నదదక  వళు  చూసత 
మసల,  దన నసతలూ నళుల తయరుగ ఉననయ. ఏనుగు కడ తడ 
లదయ. నద దటద ఎటల? 

కంచంసప  ఆలచసత  దనక  ఒక  ఉపయం  తచంద.  అద  నద  దగగరక 
పయ,  "మసల!"  అన  పలచంద.  మసల  పదదగ  నరు  తరచ  "ఆహ 
లడకన! ఇవవళ ననున తనసతను" అననద. 

"ఇవవళ  కదు  మసల!  రజగరు  ననున  నదల  ఎనన  మసళుు 
ఉననయ   లకక  పటుుక  రమమననరు.  లకక  పరకరం  మక  సరపయననన 
లడకనలన  పంపసతరట.  అపపడ  కడపనండ  తందురు"  అననద. 

మసళునన  మహ  సంతషపడపయయ.  సర  ఎల  లకకపడతవ 
చపపమననయ.  

"ఏముంద,  మరు  నద  ఈ  చవర 
నుంచ  ఆ  చవర  దక  వరస..గ 
నలబడండ" అంద లడకన.  "సరగగ 
నలబడకపత  అనన  మసళూు  లకకక 
రవ!  అపపడ   రజగరు  ఇచచ 
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లడకనలు  మక  సరపవ.   నకం?!"  అన  తందర   పటుంద  కడ. 

మసళునన  గబగబ  వరస  కటుయ.  లడకన  మదట  మసల  మదక 
దూకంద  -  "ఒకట"  అన  అరచంద.  తరవత  ఇంక  మసల  మదక  దూక, 

"రండ"  అననద.  అటల   దూకతూ  దూకతూ  ఆ  పకకక  చర,  గటుు  మదక 
దూకసంద. 

"మతతం  ఎనన  మసళుం  ఉననం?  ఎనన  లడకనలన  పంపసతరు, 

రజగరు?" అడగయ మసళుు, ఆతరంగ. 

"సరగగ నదన దటందుక కవలసననన మసళుు. అనన శుదధ మదుదలు" 

అన నవవకంటూ పయంద లడకన.   
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 సంతషం ఎకకవంైద! 

రై లవ  ఎంకవయరల-

 సము : " బబూ " ఫలన టరయన   కసత  తవరగ  వచచ  అవకశం ఉంద?

రము : "ఏం"?

సము: " మ ఆవడ  పటుంటక  వళతంద; కంచం తందరగ వళత 
బగుంటుందన!" 

సకరణ:  G. సుచరత
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బ ం బ స ర ు న  ప ప ం  
మూలం: బుదధసుు పరబులుస 
తలుగు అనుసరణ:  నరయణ, కతతపలల బృందం. 

బంబసర  చకరవరతక  సంతనం  లదు. 

ఆయన,  ఆయన  భరయ  వైదహ  ఇదదరూ 
సంతనంకసం  అనక  కతరలు 
సందరశంచరు;  తరథలల  సననం  చశరు. 

ఆ  సమయంల  వళుక  ఒక  దైవజఞడ 
ఎదురయయడ. 

"రజ, నక ఒక కడక పడతడ, 

తపపనసరగ!  పరసుతతం  వడ  ఫలన 
కండలల   ఋషగ  తపసుస  చసుకంటూ 
ఉననడ.  ఆ ఋష, తన తదుపర జనమల 
నక  కడకగ  పటునుననడ.   అయత 
మర  ఎకకవ  ఆశపడక-  ఏమంట  న 
కడకవలల నక సంతషం  కంట దు:ఖమ 
ఎకకవ  కలుగుతుంద"  అన  చపపడ 
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దైవజఞడ.  

బంబసరుడ  ఆలచనలు  వగంగ 
పరుగులు  తశయ.   దైవజఞడ  చపపంద 
నజమ  కద  తలుసుకవలనుకననడ 
ఆయన.   సవయంగ   బయలు  దర 
వళుడ కండలలక.  దైవజఞడ చపపనటుల, 
అకకడ  నజంగన  తపసుసల  మునగ 
ఉననడక ఋష.  చూడగ పదదగ వయసు 
ఉననటుల  కడ  లదు-  "ఎపపటక,  ఇతను 
చనపయద,  ఎపపటక,  నక  కడకగ 
పటుద?"  అన  చల  వచరం  వసంద 
బంబసరుడక. 

మనషల  నత  అడగంటత, 

బలహనత  ఆవరసత  ఏమమ 
అవతుందచూడండ-  వనుతరగన 
బంబసరుడక  ఆ  కణంలన  బుదధ 
వకటంచంద.   ఠకలున  వనుదరగ,  కతత 
దూస,  ఆ ఋషన చంపశడ! 

తవరలన  వదైహ  గరభం  దలచంద. 

నవమసలూ  నండక  పండంట 
కడకను  పరసవంచంద.   అందరూ 
పలలవడన  చూస  మురసపయరు- 

బంబసరుడక  మతరం  సంతషం  లదు. 

""దైవజఞడ  మట  నజం  అవతుననద- 

వడ,  వడ-  న  పలట  మృతుయవ!  ననున 
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బధ  పటుందుక  పటుడ  వడ.  ఎలగైన 
వడన వదలంచుకవల" అనపంచసగంద. 

వైదహ  నదరపతుననపపడ, 

పతతళుల  ఉనన  పలలవడన  ఎతుతకళు, 
ఒకరజ  రతరపట,  మడపనైుండ 
కరందపడశడ! 

అయత  ఆశచరయం!  పలలవడక  ఏమ 
కలదు!  బంబసరుడ  దంగ  అరుపలక 
పరుగతుతకచచన  సవకలక,  కరంద 
పపదల కరంతలు కడతునన పలలవడ 
కనపంచడ! 

వైదహ పలలవడక 'అజత శతురవ' అన 

పరుపటు,  కంటక  రపపలగ  కపడతూ 
పంచుకననద.   బంబసరుడక  మతరం, 

వడన  చూసత  ఒంటమద  తళూు,  జరురలూ 
పకనటుల  అనపంచద.   తండర 
ఆపయయతక  నచుకన  అజత  శతురవ 
చనననటనుండ  చడడపనులు  చయటం 
మదలు  పటుడ.   చడసనహలు  పటు 
తరగడ;  రజకమరులు  చయన 
పనులనన  చశడ.   పరతసర,  తనన 
దండంచందుక  వచచన  తండరన 
ఎదరంచవడ.   వదైహకడ  వడన 
వనకసుకచచద.   వడ  చషఠలత 
బంబసరుడ తలపరణం తకక వచచద. 

నూనూగు  మసల  వయసు 
వచచసంద  అజతశతురవక.   వడక 
దవదతుతడన  మరక  దురమరుగడ 
తడయయడ.   ఇదదరూ  కలస  ఒకనడ 
బంబసరుడన,  వదైహన  బంధంచ, 

కరగరంల   పడశరు.   తండరన 
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వపరతంగ  దవషంచన  అజత  శతురవ 
తనను  తను  చకరవరతగ 
పరకటంచుకననడ.   జైలల   పటున 
తలలదండరలక  అననం  పటుకండ  ఆకలత 
మడచ చంపడ. 

అజత  శతురవ  పపం  కడ  ఊరక 
పలదు.   బంబసరుడ  జలైల 
మృతచందన  తరవత  అజతశతురవక 
పచచ  పటుందన  చబుతరు.  మనసకంగ 
దబబతన,  వపరతమైన  అభదరతభవంత 
పరవరతంచ  అజతశతురవ,  అటుపైన 
బుదధభగవనుడ  శరణుజచచ,  తవమర ైన 
ధయనం దవర తన మనసును సనమరగంలక 
మళుంచుకననడన చబుతరు. 

పపప  పనులక  దూరంగ 
ఉండటమ మలు.
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భల దంగ 
జడజ : నననందుక  అరసుు  చశరు?

జనయయ:  తందరగ షపంగ క  వళల నందుక.

జడజ(ఆశచరయంగ): షపంగుక వళత అరసుు చశర!? ఎపపడ వళువ?

జనయయ: షప  ఓపన చయకముంద వళును సర!

సకరణ:  జ.సుచరత
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న ర ం త ర ం  చ ర ు న వ వ ల ు  
గనం:  పరతూయష,  కలపన,  దపత, పరతభ, సుమలత,  కరణమయ, నలవణ, 8-10 

తరగతులు, అభయస వదయలయం, వజయవడ.

సకరణ, సజనయం: శరమత కనకదురగ, వజయవడ.

నరంతరం చరునవవలు రువవ
 పలబలలం 
సుగంధ భరత-

గులబ మలలం
 

మయ మరమం అంట తలయన 
జత ముతయలం-

భరత జత ముతయలం 
మత పతురన వరసులం 
చచ నహర పరమ పవవలం 
శంత దూత నహర.. 
ఓ శంత దూత నహర! 

సతయహంస శంతయ సుఖమన 
చటన గతముడ ఈ జగతక ఆదరశం 

ఆ గతమ బుదుధన శషుయలం 
ఆ సదుధన ముదుదల బలలం 
బుదధంశరణం గఛఛమ 
సంఘం శరణం గచఛమ 
ధరమం శరణం గఛఛమ 

వందమతర రచనలు చసన 
చటరజ గతలం- 

భరత జత గతలం 
వందమతర గతనక 
హడలతత బరటష సమరజయం 
వంద మతరం.. 

వంద మతరం. 

వపలవ శంఖం పరసూత -
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మనయ పరజల వలలంబులు చసూత 
దరల గుండలల దూసుక పయన 
అలూలర బణలం-

రమ రజ బణలం 
వంద మతరం.. 

వంద మతరం 

సతయగరహమను ఆయుధం పటు 
బరటషువరన పరదరల 

భరతమతక సవచఛనచచన 
మహతమ మనవళుం -
గంధ మహతమ మనవళుం 
రఘుపత రఘవ రజరం 
పతత పవన సతరం 
ఈశవర అలల తరనం 
సబక సనమత ద భగవన! 
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మరూ ఏదైన కథ రశర? ఏదైన పట పడర, చకకగ? మక చల మంచ 
జకలమైన తలుస? మర,  అదుభతమైన  బమమలు ఏమైన  వశర? మ 
సృజనలు ఎలంటవనై సర, వటన  కతతపలలక పంపండ. వలు చూసుకన 
పరచురసతం. 

మ చరునమ:కతతపలల బృందం, యంఆరవఆఫసు దగగర, చననకతతపలల, అనంతపరం జలల-515101.
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మ ర  క ర త త  ఉ గ ద  
గనం: సరగమ, తమమదవ తరగత, వదయరథ సృజన కటర, వజయవడ. 

రచన: శర వరణస వంకటరవ గరు, వజయవడ. 

సజనయం: "రంగులపలు" , వదయరథ సృజన కటర.

మర కరతత ఉగద- మనక వచచనమమ 
వప మమడ పచ -వడక చసనమమ  (2) 

కవ కవ కవమన -కకలు అరచన మవన 
కయలమమ కమమగ -కలువదర పడనద (3) 

"మర కరతత ఉగద" 

వకలంత ఆకరలచ -వడ మరడైన వప 
పలజలుల కరసనటుల -పలురలచ నడ చూడ (3)

"మర కరతత ఉగద " 

ఊపరణగ ఉననటుల -పలలలైన మలలతగ 
చవరులు సంగరంచ-తగ సగనమమ నడ  (3) 

"మర కరతత ఉగద " 

56



క త త ప ల ల- ఏ ప ర య ల2011

ఎ ం త  చ త ర ం  
గనం:   కరతన, తమమదవ తరగత, 

రచన: శర వరణస వంకటరవ 
సజనయం: రంగుల పలు, వదయరథ సృజన కటర, వజయవడ 

ఎంత చతరం ఎంత చతరం 
చూడగ ఈ వసంతం  (2) 

కనుల ముంద కలచకరం 
కదలపవట-  

"ఎంత చతరం ఎంత చతరం" 

 

చనుక ఒకకట పడకన 
చవరు తడగ మరడలు 
మంతర జలములు చలలనటుల 
మర పచచగ పరకృతంత- 

"ఎంత చతరం ఎంత చతరం" 
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నలలుగ బసపయన 
గుననమవలు కమమ కమమక 
కసుకమన మయగ 
వల కయలు వరలడట- 

"ఎంత చతరం ఎంత చతరం" 

గంగళల రంగురంగుల 
సతకక చలుకలై 
తరనటుల శపకలం 
తరుగుతూ కనువందు చయుట- 

"ఎంత చతరం ఎంత చతరం"
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ఎ గ ర వ య  ఎ గ ర వ య  
రచన, గనం: క.శ.జై సతరం, కగర, అనంతపరం జలల. 
సజనయం:  శర క.సురష, రఘుబబు. 

ఎగరవయ ఎగరవయ 
ఏడ రంగుల జండ 
అద అద మ జండ 
బలల జండ  (2) 

ఇందరధనసుల ఉండ ఏడరంగుల 
జండ నండ కనునల పండగ  జస 
"ఎగరవయ ఎగరవయ" 

జండ నడమన ఉండ చందమమ 
పండ పండ వననల పంట సమ 
"ఎగరవయ ఎగరవయ"
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క ర ూ ు న ు ల
చతరలు: శర వవయస మూరతగరు, చదమళు, పశచమ గదవర జలల- 534002
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అ మ మ క న క  త ల ల ు!

బమమక కథ రయండ!

నరవహణ: శరమత జ.లలత, telugu4kids.com చతరం: అనురగ గదవర, 3 వ తరగత.

ఈ  బమమల  చూశర?!  తలలు  లన  మనుషులు  గురరలకక  పతుననరు!  తలలు 
అముమకంటుననరు!  మర  వళుకమ  తలలక  బదులు  గుమమడకయలుననై!   చూసత 
ఇదంత  ఏద  గందరగళం  అనపంచటలదూ?  ఏద  అదుభతమైన  కథ ఒకట మ మనసును 
తటు  కదలసతంద  కదూ?  ఆ  కధను  రస,  మక  పంపంచండ.  బగుంట   కతతపలల  పతరక 
జన2011 సంచకల  పరచురసతం.

మ చరునమ:  కతతపలల బృందం, యంఆరవ ఆఫసు దగగర, చననకతతపలల, అనంతపరం జలల- 515 101
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ప ద ర ం గ ం-2
నరవహణ: దవ, బంగుళూరు.

1 2 3 4

5 6

7

8 9

10

11

ఆ ధ ర ల ు:

న ల ు వ:

1.  సవటురుల దనత తయరు చసతరు  (2) 

2.  రజ (2) 

4.  గంప నండ, చల (3) 

6.  అందరక  చందనద- తరగబడంద (4) 

9.  అడడం కదు! (3))

అ డ డ ం:

1.  తలుగు సంవతసరంల మదటపండగ (3) 

3.  అరథ భగం (2) 

5.  నలువ 2 తరగబడ శవనముందు 
కరుచంద (2) 

7.  దమలు మనలన కటుకండఉండందుక 
కటుద (4) 

8.  సర లన సపత సవరలు (5) 

10.  తడబడన అంకలు (3) 

11.  దసర ల ఆనందప గందరగళం (3) 
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మక తలుగు బగ వచచ? ఇకకడ 
ఇచచన గళును సరైన తలుగు   అకరలత 
నంపండ.  సరయనై పదలను ఎంపక 
చసుకనందుక గను ఆధరలను 
జగరతతగ చూసుకండ.  బరకటలలన 
అంకల దవర పదంల ఎనన అకరలు 
ఉంటయ తలుసుతంద.
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వల:

పరత ఒకకంటక: 20 రూ.

12 భగలు: 240 రూ.

“కతతపలల ట రసుు  పరట యంవ” /డడన ఈ చరునమక 
పంపండ:  కతతపలల ట రసుు, యంఆరవ ఆఫసు దగగర, 

చననకతతపలల, అనంతపరం జలల- 515101, 

ఆంధరపరదశ.

బయంక అకకంటు వవరలు:

“Kottapalli Trust”,
A/c No. 0138101018809 (savings), Canara 
Bank, Chennekothapalli. IFSC: CNRB0000138

ఫను:  08559 240222

ఇ-మయలు: team@kottapalli.in

ఈ న లల ఏపన-ఎవర ద?

ఆరథక వయవహరలు, నరవహణ: సుబబరజ
సంపదకతవం: నరయణ
వబసటైు, సమచర సంకతకత: ఆనంద
ముదరణ: 'ముదరక' కృపకరరవ
చతరలు: వరంజనయులు, అడవరముడ, 

శవరంపరసద, శవ, వసు, అనల, 

చందరకంత, శంకర,  వై.రజ.

కరూునుల: 'వదయరథ' కృషణ, వవయస మూరత.
బమమక కథ: లలత, telugu4kids

కధలు, పటలు: చలమంద పలలలు

ఇంటరనటల  http://kottapalli.in వదద కతతపలల పతరకను  చదవండ  .
అందరు పలలల కసం మరూ కథలు రస పంపండ.

 చందదరులుగ చర నల నల కతతపలలన ఇంటక తపపంచుకండ.

మ మతురల తరపన  చందలు కటుండ  .
మకషుమనై బడలక  ,గరంథలయలక కతతపలలన బహకరంచండ.

పర తయ క కృతజఞ తలు:

కరూునల వవయస మూరత గరక, పరకృత బడక, టంబకు బడక, అరవంద సూకలుక, వదయరథ సృజన 
కటరనక, నందన గరమణ పఠశలక, వంకటశవర బలకటరనక, ఇంక పరుల రయన అనకమందక.



న ముకక అందంగ ఉంద? 

మూలం:  జక పరలుయటసక తలుగు అనువదం: జవజక రజ 
న ముకక అందంగ ఉంద?  అదదంల చూసుకనయయ.  అయయ, ఇంకంచం సననగ ఉంట బగుండద.  అయయ, 
ఈ  న  ముకక కంచం వంకరగ ఉననటులంద!  అన బధ పడపతుంటరు కందరు.  మర మరు..?
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నముకక న ముఖనక ఉననందుక
    
తపునసరగ నువవ సంతషంచల    

అద ముకక ఇంకకకడైన ఉంట   

నక తపులు తపువన గురతంచల  
అందమైన న ముకక ముఖన లక   

కలవళళ మధయ ఇరుకకన ఉంట?   

న పదల మటటన, చమట చడడవసనన   

పలు పలు న ముకక పడపతుంద   వరహల న ముకక కళళ మధయ కక    

నతత పకైకక జటుటల ఉంట   

వంటురకలు తగల, కతకతలు పటట   

తుమమ తుమమ న ముకక ఊడపతుంద  కనదలన న ముకక, పన- న చవలచరత?  

 

జలుబు చస నువవ తుమమనపుడలల    

ఆ గల వసురుక, ఆ తుముమ తకడక   

న మదడంత కదల పచుకకపతుంద   

అందుక, ముచుటైన న ముకక   

గడడనక చవలక మధయ చకకగ    

న ముఖనన అమర ఉననందుక   

తపునసరగ నువవ సంతషంచల!

mailto:team@kottapalli.in


మంచ పసతకం  :   
మ ం ట ల ల  హ ర ష మ  

"ఆరజనుంచ  మయ  ఎదుగుదల  ఆగపయంద.   ఆమ  ఇక  పరగలదు.   అద  గడచ  ఎనన  సంవతసరలు 
అయయంద.   కన  మయ  ఎతుత,  బరువ  ఏడళళపపడ  ఉననంత  ఉంద.   "ఇదంత  ఆ  అణుబంబు  కరణంగ 
జరగంద" అననద అమమ నమమకం... 

ఒకకకకసర  మయ  తలల  బగ  దురద  పడతుంద.   అటువంటపపడ  అమమ  ఆమ  జటుును  వరుచస, 

మరుసుతనన  చనన  వసుతవను  చముత  బయటక  తసద.   వసఫటనం  సమయంల  మయ  శరరంలక 
గుచుుకపయన అదదప ముకకలు అవ- మలలగ ఒకకకకట చరమంలంచ బయటక వసుతననయ... 

మయ  వళళ  ననన  శరరంల  ఏడ  గయలయయయ.   కనన  రజలక  అవ  తగగపయ  పరతగ 
నయమయయందనుకననరు.  కన వసఫటనం తరవత ఆకలు రల కలం వచుసరక అతన వంటమద జటుంత 
రలపయంద.   అతను  దగుగతూ  రకతం  కకకకనవడ.   అతన  వంటమదంత  వంకయరంగు  మచులు 
ఏరపడడయ.  కనన రజలక అతడ చనపయడ... 

దవడ  దయవలల  మనమంత  బరతక  బయటపడడం  అన  చల  మంద  అనుకననరు.   కన  వరల  చలమంద 
అణుబంబు రగల బరన పడడరు.  ఇద  1945 ల జరగంద- కనఈనటక కంతమంద ఆసుపతుులల ఉననరు. 

ఈ రగలక ఎటువంట చకతస లదు..." 

ఎననడ  పలున  రండ  అణుబంబుల  నల  నడలలంచ   మనవ  జత  ఇంక  బయటక  రన  లదు.   సునమలు 
"అయయ!  ఈ  అణువదుయతకందులు   మనవ  నరమతలు  కద"  అన  వటన  దయత  వదలపడతయన  ఎవరక 
భరస  ఇంక  కలగన  లదు.   "ఎందుక,  మనషక  అణుశకతపటల  ఇంత  వయమహం?  ఇంత  పుమదకరమైన 
అణుశకతత ఆడకకపతనమ? అణు బంబు పలగ చూశం;  చరనబల  అణు రయకురు ఏం చసంద  చూశం; 

ఇపపడ  జపన  సునమ  కథనూచూశం-   వటననటనుండ  ఏదైన   నరుుకవల  గద?  ”-  అనపసుతంద, 

జనవజఞనవదక వర ఈ పుచురణ చదవత.   అందరూ చదవలసన పసతకం ఇద!

మ ం ట ల ల  హ ర ష మ  
రచన: తష మరూక 
పుచురణ: జనవజఞనవదక 
వల: 8 రూపయలు. 


